NIEUWSBRIEF 03-2012

Straattoernooi 2012
Afgelopen maandagavond 26 maart 2012 is er begonnen met het straattoernooi 2012. Er
wordt de hele week nog gespeeld. Vanaf 19.00 uur en zaterdag en zondagmiddag. Kom
gerust eens kijken na hoe onze team-captains het er vanaf brengen.

HAAK IN NAAR DE DINSDAGAVOND
Door het aanstellen van een extra tennistrainer van Match en het inpassen van zijn schema
zijn we genoodzaakt het haak in tennis dit seizoen te verhuizen naar de DINSDAGAVOND.
Dus vanaf volgende week is het altijd gezellige en ongedwongen haak in tennis op de
dinsdagavond.

BESTUUR
Nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter. Tot
op heden hebben we geen enkele reactie ontvangen. Mocht dit zo blijven dan zal de agenda
2013 waarschijnlijk alleen gevuld zijn met het een ledenvergadering en het haak in tennis
omdat het dan voor het huidige bestuur geen doen meer is.

15 APRIL SEIZOENS-OPENING
April nadert met rasse schreden en zo ook onze seizoens-opening met de Blind-Dubbels. Net
als vorige jaar zal er ter plekke geloot worden wie met wie speelt. We hopen op mooi weer en
een lekkere opkomst. Aanvang wedstrijden zijn rond 11.00 uur, dus graag een half uurtje
eerder aanwezig zodat we op tijd kunnen loten.

INSCHRIJVEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ENKEL.
We zijn er vroeg bij maar voor de clubkampioenschappen enkel is de inschrijving geopend.
We proberen er dit jaar een “echt” toernooi van te maken door te spelen om de “best of three”
Omdat dit nogal lastig te plannen is vragen we al vroeg om u in te schrijven. In principe
beginnen we 7 mei maar bij veel inschrijven of verhinderingen beginnen we al 5 mei.
Zaterdagavond 12 mei proberen we de finales te spelen voor deze avond kunt u dus geen
verhinderingen opgeven.

Aanmelden kan via :
www.toernooi.nl
of via deze link
http://www.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=F1A4E54B-D059-46C3-ADAF642794AB1DEE
We zullen op onze website www.tcaarlanderveen.nl ook een linkje plaatsen naar het
inschrijfformulier.
Wees AUB zuinig met uw verhinderingen om het niet allemaal onnodig lastig te maken.

AGENDA 2012
24 maart – 1 april :
15 april :
7 mei – 12 mei :
18 - 24 Juni :
24 juni :

Straat/vrienden toernooi
Blind-dubbel seizoens-opening
Clubkampioenschappen enkel

Clubkampioenschappen heren-dames dubbel
BBQ

1 oktober – 7 oktober : Mix Toernooi

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Tennisclub Aarlanderveen
info@tcaarlanderveen.nl
www.tcaarlanderveen.nl

